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مقدمة
خالل الفترة من  2020/1/1الى  2020/ 5/31قام مركز التدريب والتطوير بالجامعة بتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية في عدة مجاالت وذلك باالستفادة من
الخبرات العلمية واالمكانيات الموجودة بالكليات والمراكز التابعة للجامعة بهدف تحسين االداء.

أجمالي عدد المتدربين خالل هذه الفترة هو  499متدرب
ملخص للدورات والورش التدريبية المنفذة والجهات المشاركة بها
الدورات التدريبية شملت جميع شرائح الموظفين بالجامعة ،حيث شملت الدورات العلمية ،ودورات التنمية البشرية.
• أعضاء هيئة التدريس
• معيدين وطلبة دراسات عليا
• موظفين وفنيين

وفى إطار مساهمة الجامعة في تنمية المجتمع نفذ مركز التدريب والتطوير عدد من الدورات التدريبية لموظفي اإلدارات العامة بسبها،
والجهات المستفيدة هي كاالتي:
• شركة المياه والصرف الصحي
• مركز سبها الطبي
• قطاع التعليم بمنطقة وادي الشاطئ
وفى ضل جائحة كورونا والتحول الى التعليم اإللكتروني تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية عن بعد باستخدام خدمة جوجل ألداره االجتماعات
والدورات شملت االتي:
 تطبيقات جوجل ألداره العملية التعليمية عن بعد (تطبيق  - Google Hangouts meetتطبيق السبورة الذكية  -تطبيق الفصلاالفتراضي – االمتحانات االلكترونية  -البريد اإللكتروني  -تطبيق التخزين السحابي).
 تم اتاحة الفرصة للمشاركة بدورات إدارة العملية التعليمية عن بعد ألعضاء هيئة التدريس من الجامعات االتية (االسمرية – سرت –طرابلس – طبرق -صبراتة – بنغازي -الجفرة -الكلية التقنية جنزور -البريقة)
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إحصائية بالدورات التدريبية وورش العمل والندوات
اسم الدورة

ت

عدد
المشاركين

.1
ورشة التحليل اإلحصائي للبيانات
 .2ورشة كيفية استخدام البوابات االلكترونية لألقسام ()1

13
10

بحثى ()1

9

( )1

 .3ورشة كتابة مقترح

 .4ورشة مهارات كتابة االوراق العلمية

( )1

10

 .5دورة التعلم النشط

20

X-RAY FLUORESCENCE TECHNIQUE
( .6
(EDXRF

10

المستهدفين
أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الهندسية
والتقنية
اعضاء هيئة التدريس وموظفي كلية
الزراعة
معيدين وطلبة الدراسات العليا وموظفي
ادارة المشروعات ومكتب التخطيط
اعضاء هيئة التدريس والمعيدين وطلبة
الدراسات العليا من بعض الكليات
المفتشين التربويين بقطاع العليم بوادى
الشاطئ
أعضاء هيئة التدريس وفنيى المعامل بكلية
العلوم الهندسية والتقنية

مدة الدورة

تاريخ التنفيذ
2020/1/4

 3ساعات
2020/1/7
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 15ساعة

2020/1/9
2020/1/13
2020/1/21

 3ساعات
2020/1/21

ورشة تقنية فلورة األشعة السينية
موظفي الجامعة

 .7دورة مهارات الطباعة باستخدام برنامج  MS-WORDمتقدم ()1
20

 15ساعة

2020/1/26
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 .8دورة الكتابة االكاديمية ()1
7
8

 .9دورة اساسيات الحاسوب واالنترنت ()2
 .10دورة اساسيات لغة البرمجة  PHPوقواعد البيانات)1( mysql

بعض الكليات وادارة الجامعة و شركة
المياه والصرف الصحي
موظفى كلية االداب

 10ساعة
 36ساعة

20

 .11ورشة االنظمة االلكترونية لجامعة سبها

()1

10

مهندسى مشروع التطوير المعلوماتى و
طلبة التخرج بكلية تقنية المعلومات
اعضاء هيئة التدريس وموظفي كلية القانون

 .12ورشة االنظمة االلكترونية لجامعة سبها

()2

10

اعضاء هيئة التدريس وموظفي كلية
التجارة والعلوم السياسية
.
موظفي االدارة العامة للجامعة

 3ساعات

17

اعضاء هيئة التدريس وموظفي كلية اآلداب

 3ساعات

9

موظفي االدارة العامة للجامعة

 3ساعات

 .16ورشة تعبئة التقرير السنوى لمقرر أكاديمى ()1

17

 .17ورشة الصحة والسالمة فى بيئة العمل ()1

18

رؤساء اقسام الجودة بالكليات ومنسقي
الجودة باألقسام العلمية بكليات الجامعة
موظفي الجامعة

 3ساعات
 6ساعات

 .18ورشة مقاييس تأثير المجالت والبحوث العلمية ()1

12

أعضاء هيئة التدريس

 3ساعات

 .19ورشة الكتابة االكاديمية (كيفية كتابة ورقة علمية ) ()1

14

أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب

 3ساعات

 .20دورة صيانة الحاسوب ()1

10

 .21ورشة االنتحال العلمى وطرق تجنبه ()1

18

مهندسي مركز تقنية المعلومات ومهندسي
بعض الكليات
أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب

 36ساعة

 .13ورشة أخالقيات المهنة

()1

18
 .14ورشة االنظمة االلكترونية لجامعة سبها
 .15ورشة أخالقيات المهنة

()3

()2

 36ساعة

2020/2/2
2020/2/2
2020/2/2

 3ساعات

2019/2/7

 3ساعات

2020/2/9
2020/2/13

 3ساعات

2020/2/23
2020/2/24
2020/2/25
2020/2/26
2020/2/27
2020/3/2
2020/3/3
2020/3/9
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 3ساعات

 .22ورشة طرق ومنهجية البحث العلمى ()1

10

 .23تطبيقات جوجل ألداره العملية التعليمية عن بعد ( ) 1

25

اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشرى
واألطباء بمركز سبها الطبي
أعضاء هيئة التدريس

 3ساعات

 .24تطبيقات جوجل ألداره العملية التعليمية عن بعد ( ) 2

30

أعضاء هيئة التدريس

 3ساعات

 .25تطبيقات جوجل ألداره العملية التعليمية عن بعد ( ) 3

35

أعضاء هيئة التدريس

 3ساعات

 .26تطبيقات جوجل ألداره العملية التعليمية عن بعد ( ) 4

37

أعضاء هيئة التدريس

 3ساعات

 .27تطبيقات جوجل ألداره العملية التعليمية عن بعد ( ) 5

40

أعضاء هيئة التدريس

 3ساعات

 .28تطبيقات جوجل ألداره العملية التعليمية عن بعد ( ) 6

30

أعضاء هيئة التدريس

 3ساعات

 .29البريد اإللكتروني

25

أعضاء هيئة التدريس

 3ساعات

 .30التخزين السحابى باستخدام جوجل درايف

28

أعضاء هيئة التدريس

 3ساعات

 .31االمتحانات االلكترونية باستخدام تطبيق جوجل

35

أعضاء هيئة التدريس

 3ساعات

 .32جوجل الفصل االفتراضي

40

الطالب

 3ساعات

 .33إعداد الدراسة الذاتية بمؤسسات التعليم العالي

25

رؤساء أقسام الجودة والمنسقين بالكليات

 3ساعات

2020/3/12
2020/3/24
2020/3/25
2020/3/28
2020/3/30
2020/4/4
2020/4/9
2020/4/16
2020/4/18
2020/4/20
2020/4/22
2020/5/12
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